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दैनिक विपद् बलेुविि 

 असोज २७ विहाि १०:०० बजेदेखि २८ असोज विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

घििा साराांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/सांख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 

आगलागी 

पसाय 

नबरगन्ज म.ि.पा.-१६ िगिा खथित 
एक घरमा नबधतुको तार सिय भई 
आगलागी हदुा घरनभत्र रहेका अन्नपात 
,लताकपडा र घर समेत जनल १ लाि 
रुपैया बराबरको क्षनत। 

0 0 0 आगो थिानियबासीको 
सहयोगमा आगो पणुयरुपमा 
नियन्त्रणमा।  

काठमाण्डौ 

तारकेश्वर ि.पा.-२ बशन्तकोलोिी 
खथित एक घरमा ग्यास नसनलण्डरको 
पाईपबाि अचािक ग्यास नलक भई 
आगलागी, क्षनतको नबिरण आउि 
बााँकी। 

0 0 0 बतृ्त बालाजबुाि प्र.िा.उ.को 
कमाण्डमा िोली िविई गई 
थिानियबासीको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रणमा।  

नसन्धलुी 

मररण गा.पा.-२ सिौरी रातमािा खथित 
एक घरमा अचािक आगलागी हुाँदा घर 
सवहत २ ििा गाई गोठ जनल पूणयरुपमा 
क्षनत, एक परुुष घाईते भई िगद ३० 
हजार सवहत १८ लाि २५ हजार 
रुपैया बराबरको क्षनत। 

0 0 १ घाईतेलाई उपचारको लानग 
प्रािनमक थिाथ्य केन्र 
कवपलाकोि तर्य  
पठाईएको।  

रोल्पा 

रोल्पा पररितयि गा.पा.-५ मौलािोि 
खथित एक काठको गखुम्त पसलमा 
विद्यतु सिय भई आगलागी हुाँदा २ लाि 
५० हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

0 0 0 प्र.चौ. बागमारा रोल्पािाि 
प्र.स.िी.को कमाण्डमा िोनल 
िविई गई थिानियको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रणमा। 

जम्मा सांख्या ४ ४ ० 0 १  

 

 

 

 

 
 

 

  २८ असोज २०७८ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्िकरण 

SitRep 
#४७८ 

 
 

हराएको 

0 

 

 
मृतु्य संख्या  

        ० 
 

 

घाइते 

     १ 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

२१,७५,००0 

     

सडक अिरोि 

० 

 

  चौपाया क्षष्ट्त 

 ० 

 
  घटना संख्या 
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विपद्का घििा सम्बन्धी सूचिा र सन्देशका लानग https://www.youtube.com/NDRRMA मा जािहुोला। 

दैनिक िषाय (Daily Precipitation) को साराांशः (नबिरण प्राप्त िहिु ेजािकारी DRR पोियलमा राखिएको) 
असोज २० गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज २१ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िषाय 
आज नमनत २०७८/०६/२१ गते नबहाि ०८:४५ बजे २२८ ििा िषाय मापि केन्रहरु (मािब सांचानलतः ६६ र थिचानलतः 
१६२) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िषायको वििरण अिसुार ६६ ििा केन्रमा िषाय भएको छ (िक्सा १)। उक्त 
केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी िषाय (८७.२ नम. मी.) काथकी खजल्लाको लामापािि केन्रमा भएको छ। िषाय मापि गररएका 
केन्रहरु मध्ये २१ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बढी, ६ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बढी र २ ििा केन्रमा ५० 
नम. मी. भन्दा बढी िषाय भएको छ। 

िक्सा १: असोज २० गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज २१ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िषाय (नम. मी.) 

२०७८ िैशाि १ देखि असोज २८ गते सम्मका विपद्का प्रमिु घट्िाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते प्रभावित पररिार अिमुानित क्षनत रु. 
पवहरो २६४ 

 

 

 

८० ८ ९२ २९० ३४५४५००० 

बाढी १२३ ४० ३२ १३ २२० १०८३९१५०० 

अविरल बषाय ३२३ 

 

 

१६ ० ४६ ४२० १२००९७५०० 

चट्याङ्ग १७४ ४९ ० १५८ 

 

२५६ १६४६४८३० 

सपयदांश २२ १९ ० ४ २३ ० 

आगलागी ७७० 

 

 

१८ ० १३७ ९२४ ७७५६७७४४२ 

डढेलो ६२ ३ ० १ २८ ४५०००० 

हािाहरुी ३५ १ १ ४ १०७ ६१७४००० 

जिािर आक्रमण १४८ २७ ० ८८ २०९ ३५०४८०० 

महामारी १ ३ ० ६९१ ६९४ ० 

जम्मा १९२२ २५६ ४१ १२३४ ३१७१ १०६५३०५०७२ 

https://www.youtube.com/NDRRMA


३ 

 

दैनिक न्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum 

Temperature) को  साराशः  
 

िक्सा २: असोज २० गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज 
२१ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको न्यिुतम 
तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 

 

िक्सा ३: असोज १९ गते सााँझ ०५:४५ बजे देखि गते असोज 
२० सााँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 

तानलका १: २०७८/०६/२१ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्यूितम तापक्रम 
र २०७८/०६/२० गते सााँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (नड.से.) न्यिुतम तापक्रम (केन्र सांख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्र सांख्या) 
५ देखि १०  १ − 

१० देखि १५  ५ − 

१५ देखि २०  २३ १ 

२० देखि २५  २९ ९ 

२५ देखि ३०  ११ २५ 

३० देखि ३५  − ३४ 

३५ देखि ४०   − १ 

जम्मा केन्र सांख्या )ििा(  ६९ ७० 

सबैभन्दा बढी/केन्र,खजल्ला २६.० नड.से./जलेश्वर, महोत्तरी ३७.० नड.से./परासी, परासी 
सबैभन्दा बढी/केन्र,खजल्ला ६.७ नड.से./हमु्दे, मिाङ १७.० नड.से./हमु्दे, मिाङ 

 

 

 

 

िषाय तिा जलिाय ुसम्बन्धी िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुयहोस। 

 

िोिः- नड.से. =  नडग्री सेखल्सयस 

http://www.dhm.gov.np/climate/

